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EXECELENTíSSIrUO SENHOR PRESIDENTe On CÂruaRA DE vEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA'

o vereador Francisco Bezerra sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário' seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,Que Seja Feito o serviço de Requalificação do Meio-fio, sarietas e Pavimentação,

Nas Ruas c"rpo otãnJá, chicaô itapetínga,-Lindalva de Souza Batista' Londres'

Novo HorizontJ,iãrrna, necite, Éiá eàn"olsão Joao Batista, vitoria, Xangai, e Da

Paz, no Bairro Santo Antônio neste Município"'ra 
Municipalde.lqqrerras - c,.

,,,11lL'iI[1"'" +3tí'E;ar@j
JUSTIFICATIVA - --lía,-;L. 4*PrF- , ,- ,Ã;iinatúia do Funcionário

A requalificação da pavimentação do Bairro santo Antônio é de grande

relevância p"r" ,ãlhoria da localidáde, que apresenta demandas condizentes

com os projetos que está sendo executados pela atual administração do poder

Executivo; que está investindo na melhoria da infraestrutura do nosso município'

Fór isso p"'Oiror- quâ se;a levado em conta as necessidades dos moradores

deste bairro, que vem sofrendo com a trafegabilidade no local, por conta das

péssimas condições em que as ruas se encontram'

Outro motivo pãra áste pedido de melhoria na infraestrutura nas ruas citadas,

é complementar as outras indicaçÕes que já foram colocadas em votação sobre

as demais ruas do bairro; é oferecer melhores condições 
- 
de vida para a

õúdil, e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do

local.
Solicitamos brevidade no atendimento já que há

a falta da realização desse serviço.

Sala das sessões, 01 de Setembro de 2020'

VEREADOR MDB
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EXECELENTíSSIrUO SENHOR PRESIDENTT OR CÂrUnRA DE VEREADORES DE

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA.

O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovação do plenário, seja

encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

,,Que Seja Feito o Serviço de Requalificação do Meio-fio, Sarjetas e
Pavimentaçâo, Nas Ruas 01,02,03,04,05,06,07,08,09,í0 ,11, e 12 do Bâirro

Arboreto l, neste Município". Câmara ilunicipal
Protocolo no

JUSTIFICATIVA ura de trtrnc

A requalificação da pavimentação do Arboreto I e de grande relevância para

melhoria do Residencial, que apresenta demandas condizentes com os projetos

que está sendo executados pela atual administração do poder Executivo; que

está investindo na melhoria da infraestrutura do nosso município. Por isso

pedimos que seja levado em conta as necessidades dos moradores deste bairro,

que vem'sofrendo com a trafegabilidade no local, por conta das péssimas

condições em que as ruas se encontram.
Outro motivo deste pedido de melhoraria

melhores condiçÕes de vida para a população,
desenvolvimento econômico e social do local.

lÍôS' br,

h3)

na infraestrutura, é oferecer
e também contribuir Para o

mos comSolicitamos brevidade no atendimento já que há m
a falta da realização desse serviço.

Sala das sessÕes, 26 de Agosto de 2020.
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